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Le complexe ultraspécifique de Polyommatus

(Agrodiaetus) eurypilos (Gerhard, [1851]).

P. {Agrodiaetus) schuriani attalaensis n. ssp. en

Turquie méridionale (Lepidoptera : Lycaenidae)

Frédéric Carbonell, Jean-Pierre Borie et Jurate De Prins

Résumé. Le male de la nouvelle entité se distingue de la sous-espèce nominative: au recto

des ailes, par les nervures moins profondément noircies distalement; au verso, par un fond alaire

plus lumineux et plus brunatre, des ocelles postdiscaux a peine marqués, et un lavis basal

bleuatre moins étendu. Les critères distinctifs constants avec les taxons morphologiquement et

géographiquement les plus proches sont rappelés et complétés. Le caryotype de la nouvelle entité

a été déterminé, n = ca. 87, il est significativement plus élevé que celui de P. {.Agrodiaetus

)

eurypilos (n = 81).

Abstract. The ultra-specific complex of Polyommatus {Agrodiaetus) eiuypilos (Gerhard,

[1851]). Polyommatus {Agrodiaetus) schuriani attalaensis n. ssp. from S-W. Turkey

(Lepidoptera: Lycaenidae).

The male of the new entity is distinguished from the nominate subspecies: on the upper side of

the wings, by the distally less deeply blackened veins; on the underside, by a lighter and more

brownish ground colour, less marked postdiscal spots, and a more reduced bluish basal area. The

distinctive and constant characters with the related species are reminded and completed. The
karyotype of the new entity has been established, n = ca. 87, it is significantly higher than P.

{Agrodiaetus) eurypilos (n = 81).

Samenvatting. Het ultraspecifieke complex van Polyommatus (Agrodiaetus ) eurypilos

(Gerhard, [1851]). Polyommatus {Agrodiaetus) schuriani attalaensis n. ssp. uit Zuidwest-Turkije

(Lepidoptera: Lycaenidae)

Het mannetje van de nieuwe entiteit wordt van de nominale ondersoort onderscheiden door de

minder intense zwarte distale aderbestuiving op de bovenkant, door de meer heldere en bruin

getinte grondkleur op de onderkant, minder duidelijke postdiscale vlekken en een gereduceerde

basale, blauwe bestuiving. De onderscheidende kenmerken met de verwante en geografisch
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nabije soorten worden opgesomd en vervolledigd. Het karyotype van de nieuwe entiteit werd

vastgesteld als n - ca. 87, duidelijk hoger dan bij P. (Agrodiaetus ) eurypilos (n = 81).
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eurypilos - carmon - schuriani - surakovi - sekercioglui - A. schuriani attalaensis n. ssp. -
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Mise au point taxonomique
- Au cours de Lannée 1851 (date de publication retentie 31.V.1851, cf.

Olivier 1999), Gerhard (1851a) décrit "Lycaena Eurypilos Kindermann": Locus

typicus "Asie Mineure" (Turquie, Anatolie), syntypes leg. Kindermann,

probablement détruit (Horn et al. 1990). Un néotype <$ (leg. Kot^ak, in coll.

CESA

1

) ayant été récemment désigné (Ko^ak 2001: 9), le L.T. de P.

(.Agrodiaetus ) eurypilos Gerhard devient par conséquent "(^amlibel 1300 m,

Turquie, prov. Tokat".

- Fin 1851 (date de publication retenue 31.XII. 1851, cf. Olivier 2000a),

Herrich-Schaffer décrit son "Lycaena Carmon Kaden": L.T. "Asie Mineure",

matériel type ex coll. Kaden (leg. Kindermann?), présumé perdu mais il pourrait

se trouver au MNHU (") (Horn et al. 1990). Comme la représentation de carmon
par Herrich-Schaffer est analogue a celle d 'eurypilos, que ces taxons ont été

décrits trés probablement a partir du même matériel, issu des collectes d’Albert

Kindermann en Turquie dans la région d’Amasya (Eckweiler et al. 1997: 136),

et que la publication de Gerhard est antérieure: eurypilos a donc théoriquement

la priorité, déja évoqué par Ko^ak (1980 et 1983) qui d’autre part signale que

Lycaena Carmon Herrich-Schaffer est un homonyme de Lycaena Carmon
Gerhard (1951b; date de publication retenue 30.XI.1851, cf. Olivier 1999).

- A la même époque (date de publication retenue 3 l.XII. 1851, cf. Olivier

2000b), Freyer décrit son "Lycaena Alpestris". La date de publication, III. 1852,

rapportée par Staudinger (1899: 140) et évoquée par Hesselbarth et al. (1995:

746), est basée sur la date inscrite sur 1’intégralité du vol. 6 de Freyer (Hauser et

al. 1997: 61). L.T. "prés d’Amasia" (Turquie, prov. d’Amasya), syntypes leg.

Kindermann, trés certainement perdus. La représentation du S d ’alpestris par

Freyer, rappelle, par son recto bleu pale, iphigenia (Herrich-Schaffer, [1847]),

mais la présence aux ailes antérieures d’un trait noir discoïdal, caractéristique

d 'ewypilos, écarté a notre avis cette éventualité. Quoi qu’il en soit, la

publication de Gerhard est antérieure, par conséquent alpestris (Freyer, [1851])

est également un synonyme junior d ’ eurypilos (Gerhard, [1851]).

En 1852, Lederer cite "Lycaena Kindermannii" sans intention de

description, comme une entité présumée devoir être a décrire par Gerhard dans

1 CESA: Center for Entomological Study Ankara, Turquie.
2 MNHU: Zoologische Museum der Humboldt-Universitat. Berlin. Allemagne.
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une future publication, mais qui fmalement ne le fut jamais (Hauser et al. 1997).

11 s’agit donc d’un nomen nudum. De toute facpon, la date de publication est

postérieure a celles des taxons précités. L.T. "région d’Amasia", syntypes leg.

Kindermann (in MNHU, Berlin?).

Schurian (1984), Hesselbarth et al. (1995) et Hauser & Eckweiler (1997),

invoquant la stabilité de la nomenclature, préfèrent conserver 1'usage de carmon
(Herrich-Schaffer, [1851]), mais compte tenu de ce qui précède, la chronologie

des publications et une homonomie, si on se réfère au CINZ on ne peut a notre

avis qu'en déduire que P. (A.) eurypilos (Gerhard, [1851]) = P. (A.) carmon

(Herrich-Schaffer, [1851] = P. (A.) alpestris (Freyer, [1851]).

Définition de P. (Agrodiaetus) eurypilos (Gerhard, |1851|)
P. eurypilos est une lycène de grande taille (long. aile ant. (J, 14,5 a 21 mm,

moy. 16,6 mm sur 30 ex.) dont 1’apex des ailes antérieures est relativement

arrondi. Le $ a le recto alaire d’un bleu ciel un peu plus foncé que celui de P.

amandus avec, de manière presque systématique, une large suffusion

submarginale sombre. Aux ailes antérieures, les nervures 9-10-11, sous la

costale, et la nervure discoïdale, sont recouvertes d’écailles noires. Aux ailes

postérieures, les nervures sont longuement noircies distalement (> 1/3 de 1’aile,

mesure effectuée au niveau des nervures 2-3-4-5). Le verso est grisatre oü se

détachent aux ailes antérieures, de gros ocelles discocellulaire et postdiscaux

(1’ocelle le plus exubérant, situé entre les nervures 2 et 3, étiré vers la base de

1’aile, tend a être de forme triangulaire) contrastant fortement avec ceux des ailes

postérieures nettement plus petits, mais bien marqués. Aux ailes antérieures, les

dessins submarginaux trés diffus, forment un chapelet de taches sombres. Aux
ailes postérieures, les dessins submarginaux sont amples et flous, la bande

blanche transverse bien marquée est fréquemment élargie distalement (> 25 %
des individus), et le lavis basal bleuatre est peu étendu, voir absent.

Genitalia: avec un uncus bifide allongé et pointu.

Caryotype: 77 = 81 (80-82); n = 81 a Amasya et Gümü§hane, n = 81-82 prés

de Kayseri (de Lesse 1960 et 1963); 77 = 80 prés d’Erzincan (Lukhtanov &
Dantchenko 2002b); n = 81-82 a Artvin (Wiemers 2003).

Nombre d’articles antennaires: compris entre 37 et 39.

Aper^u historique des taxons du complexe de P. (A.) eurypilos
- En 1978, Rosé décrit successivement

:

"Agrodiaetus carmon munzuricus"

:

holotype figuré planche 3: 249, et non pl.

1 : 247 (cf. errata dans le fascicule suivant: 268, les planches ayant été

interverties par erreur). L.T. "...38 km E. Erzincan, 1250 m" (Turquie, prov.

d'Erzincan). Entité trés similaire a la sous-espèce nominative, s’en distingue

principalement par son envergure alaire moyenne supérieure.

"Agrodiaetus carmon schuriani holotype figuré planche 1: 247, et non pl.

3: 249. L.T. "env. Göreme, 1100-1300 m" (Turquie, prov. Nev§ehir), entité a
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priori analogue a eurypilos (Gerhard [1851]), mais constamment distinguable par

les caractères suivants: coupe des ailes antérieures plus aiguë; le recto alaire ne

présente pas de suffusion submarginale sombre, aux ailes antérieures les

nervures 9-10-11 et discoïdale ne sont pas recouvertes d’écailles noires; au

verso, aux ailes antérieures, les dessins submarginaux sont a peu prés

inexistants, aux ailes postérieures le lavis basal bleuatre est deux a trois fois plus

étendu, et la bande blanche transverse n’est pas élargie distalement. Les genitalia

différent légèrement au niveau de Luncus, qui est plus court et moins pointu.

- En 1 994, Dantchenko & Lukhtanov décrivent "Polyommatus (Agrodiaetus

)

camion surakovi " (L.T.: "Buzgov, 1000 m", Azerbaïdjan, prov. Nakhitchevan),

une entité analogue a schuriani.

En 1995, Hesselbarth et al considèrent arbitrairement munzuricus et

schuriani comme synonymes juniors d 'ewypilos.

- En 1997, Eckweiler & Hauser, dans leur check-list des Agrodiaetus (p.

159), évoquent la possibilité que schuriani puisse être une bonne espèce.

En 1999, Kogak décrit
"Polyommatus (s. str. (Agrodiaetus)) kunchuy"

(L.T.: "versant sud £al Dagi, 1100 m", Turquie, prov. d’Ankara), une entité

extrêmement similaire a schuriani et surakovi.

En 2000, Lukhtanov & Dantchenko (Dantchenko in Tuzov et al 2000,

Lukhtanov & Dantchenko 2002a) établissent la formule chromosomique de

surakovi
,
n = 50. Cette valeur est bien trop éloignée de celle du caryotype

d’ eurypilos pour que ces deux entités puissent encore être considérées comme
conspécifiques, et ils élèvent surakovi au rang d’ espèce.

- En 2001, Kogak, invoquant l’article 15.1 du CINZ (cf ICZN), considère la

description du taxon schuriani comme invalide, car elle serait conditionnée par

le résultat de recherches ultérieures. II admet que kunchuy et schuriani doivent

trés certainement se rapporter a la même entité, par conséquent kunchuy
,
seul

nom valide a ses yeux, doit remplacer schuriani. Finalement, influencé par leur

trés grande similitude d’habitus, Kogak requalifie kunchuy au rang de sous-

espèce de surakovi.
- En 2002, Rosé rectifie les propos de Kogak, en précisant que la description

de schuriani n’était pas conditionnée. Lorsqu’il écrit, que son statut de sous-

espèce pourrait bien être amené a évoluer ultérieurement a la suite de recherches

plus approfondies, cela signifie qu’il ne serait pas surpris qu’il s’agisse d’une

bonne espèce, ce qui n’a rien de conditionnel. Le nom schuriani est bien valide

au sens du CINZ, par conséquent kunchuy devient un synonyme junior de

schuriani. Selon Rosé, Linterprétation, erronée, qu’en a faite Kogak découle

probablement de 1’interversion malencontreuse de la planche accompagnant la

description originale de schuriani
,
dont Lerrata semble lui avoir échappé, et/ou

d’une mauvaise traduction du texte original en allemand.

La même année, Dantchenko & Lukhtanov (in Lukhtanov & Dantchenko

2002b) décrivent
"
Agrodiaetus surakovi sekercioglui" (L.T.: "34 km N £atak,

2100 m", Turquie, prov. Van), de phénotype a priori intermédiaire entre

eurypilos et la sous-espèce nominative et dont le caryotype (n = 50) est identique
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a celui de surakovi. Le caryotype de munzuricus est également établi (n = 80), il

est analogue a celui de la sous-espèce nominative.

Discussion
munzuricus se distingue essentiellement de la sous-espèce nominative par

son envergure alaire moyenne supérieure (+ 10%). Ce caractère semble plus

particulièrement s’exprimer dans la vallée chaude et humide de Munzur (entre

Tunceli et Tanyeri), dès que Ton s’éloigne de cette région les individus

redeviennent plus petits, conformes a la sous-espèce nominative (Rosé 1978). Ce
critère ne suffit pas a le distinguer fiablement d'eurypilos

,
car des individus de

grande taille existent partout. II est plus correct a nos yeux de considérer

munzuricus comine une forme écologique, plutöt que comme une véritable sous-

espèce. Nous partageons Popinion de Hesselbarth et al., munzuricus (Rosé,

1978), est un synonyme junior de P. (Ai) eurypilos (Gerhard, [1851]).

eurypilos et schuriani sont constamment distinguables au niveau de Phabitus

et de plus ils sont sympatriques (Koqak 2001: 8); ils ne peuvent donc pas être

considérés comme conspécifiques.

surakovi et sekercioglui habitent la même zone biogéographique, a 200 km a

peine Pun de Pautre; a 1’exception de la tendance de certains exemplaires du

second a être plus chargés de noir dans la zone submarginale au verso des ailes,

rappelant alors davantage eurypilos
,

ils sont absolument indistinguables, tant au

niveau du nombre d’articles antennaires, des genitalia, du caryotype que

moléculaire (Wiemers 2003). Puisqirils ne sont pas constamment

différentiables, sekercioglui ne peut pas être considéré comme une sous-espèce

(Bernardi 1962, Pierre 2002). Par conséquent, sekercioglui Dantchenko &
Lukhtanov, 2002, n’est qu’un synonyme junior de surakovi (Dantchenko &
Lukhtanov, 1994).

surakovi et schuriani sont extrêmement similaires, tout au moins du point de

vue de Phabitus et des genitalia, le caryotype de schuriani et Panalyse

moléculaire restant indéterminés (

3

). II ressort que Pon ne dispose pas d’élément

discriminant, au niveau du phénotype en tout cas, qui permette de les séparer

fiablement pour f instant. Pourtant, du fait de leur isolement géographique trés

important (> 700 km), il est plus que probable, si Pon raisonne par inférence,

qu’ils ne sont pas conspécifiques.

On rencontre dans Pouest de la province d’Antalya un Agrodiaetus a priori

similaire a schuriani
,
mais qui après examen approfondi s'avère être a notre avis

(

3

) Le matériel attribué a schuriani exploité par Wiemers (2003), \<$ (fig. 1 pi. 2: 204) provenant du Gezbeli Ge9idi

(prov. Kayseri), localité trés éloignée du L.T. de schuriani oü abonde P. eurypilos
,
présente a notre avis tous les

caractères extemes de ce dernier et non pas ceux de schuriani. De plus le caryotype établi sur ce matériel, n = ca.

75-80, analogue a celui d'eurypilos (n = 81), n’est pas discriminent. L’étude chromosomique ainsi que Panalyse

moléculaire doivent impérativement être réalisées sur du matériel topotype conforme au phénotype de schuriani

avant d’envisager pouvoir tirer des conclusions d’ordre taxonomique. Par conséquent nous considérons pour

1’instant, que le caryotype de schuriani demeure indéterminé et que Panalyse moléculaire reste a mener.
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constamment distinguable. Le caryotype de cette entité est approximativement

déterminé, n = ca. 87 (cf. plus loin "Description du caryotype"), il est

notablement supérieur a celui &eurypilos (77 = 81) et trés éloigné de celui de

surakovi (n = 50). Nous pensons qu’il peut être considéré comme une nouvelle

sous-espèce de schuriani. La connaissance du caryotype de ce dernier (

3

) devrait

fournir un argument.

Description de P. (Agrodiaetus) schuriani attalaensis n. ssp.

cJ: Dimension: longueur de Faile antérieure comprise entre 15 et 19 mm
(moy. 16,5 mm sur 35 ex.X similaire a la sous-espèce nominative.

Comparé a eurypilos
,
schuriani et surakovi

,
au verso des ailes antérieures

Locelle postdiscal situé entre les nervures 2 et 3 est moins exubérant et n’est pas,

ou a peine, étiré vers la base de Laile, et moins communément de forme

triangulaire.

Comparé a eurypilos : coupe des ailes antérieures plus aiguë et moins

arrondie latéralement; le recto alaire ne présente pas de suffusion submarginale

sombre, aux ailes antérieures les nervures 9-10-11 et discoïdale ne sont pas

surmontées d’écailles noires
;
au verso des ailes postérieures le lavis basal

bleuatre est plus étendu, les ocelles posdiscaux sont moins marqués, les chevrons

submarginaux sont a peine visibles, et la bande blanche transverse trés étroite et

parfaitement rectiligne, comme chez P. (A.) ninae (Forster, 1956), n’est jamais

élargie distalement.

Comparé a schuriani et surakovi. au recto les nervures sont a peine noircies

distalement, rappelant guezelmavi (Olivier et al. 1999); au verso, la suffusion

basale bleuatre est deux fois moins étendue, les ocelles postdiscaux des ailes

postérieures sont a peine marqués, et le fond alaire est plus pale avec une nuance

brunatre.

Légende de la planche 1

:

Polyommatus (Agrodiaetus) eurypilos (Gerhard, [1851]): la S et lc $, S. (^amlibel geyidi, ca.

Yildizeli, 1450-1550 m, 2.VIII. 1 992, prov. Tokat, Turquie (Carbonell leg. et coll. ); lb S, 10 km S.

Pülümür, 1200-1300 m, 20.VI.1990, prov. Tunceli, Turquie (Carbonell leg. et coll.);

Polyommatus (Agrodiaetus) schuriani attalaensis n. ssp.: 2a, holotype <3 ,
2b, paratype cj, 2c

allotype 9;

Polyommatus (Agrodiaetus) schuriani schuriani (Rosé, 1978): 3a et 3b <$, 3c $, ca. Taskinpa§a,

1 100 m, 20. VII. 1988, prov. Nev§ehir, Turquie (Carbonell leg. et coll.)

;

Polyommatus (Agrodiaetus) surakovi Dantchenko & Lukhtanov, 1994: 4a paratype S, Nachichevan,

Daralegez, Buzgov, 1 100 m, Azerbaïdjan (Dantchenko leg., coll. Carbonell)
;
4b <3, 4c $, 30-40 km

N-E. £atak, 1800 m, 7.VII. 1 99 1 ,
prov. Van, Turquie (Carbonell leg. et coll.).

(Photos: F. Carbonell)
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Planche 1

lc 2c 3c 4c
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Ce sont la les principaux caractères discriminants.

Taxon type

genitalia

Caryotype

n =

Au recto,

moyenne

longueur

noircissement

des nervures

Au recto,

suffusion

sumarginale

noire

Au recto,

nervures 9-10-

11 et

discoïdale

noircies

Au verso,

suffusion

basale bleuatre

eurypilos Al 80-81 >1/3 large oui Absente ou

réduite

attalaensis A2 ca. 87 <1/5 non non peu étendue

schuriani A2 ? > 1/4 non non étendue

surakovi A2 50 >1/4 non non étendue

sekercioglui A2 50 > 1/4 parfois parfois étendue

§: Dimension: longueur de 1’aile antérieure comprise entre 13 et 17 mm
(moy. 14,9 mm sur 6 ex.).

Comparé a eurypilos, schuriani et surakovi: la coupe des ailes antérieures est

plus aiguë; au verso, aux ailes antérieures, 1’ocelle postdiscal situé entre les

nervures 2 et 3 est moins exubérant et pas, ou a peine, étiré vers la base de 1’aile,

aux ailes postérieures, la suffusion basale bleuatre est absente ou limitée a

quelques écailles.

Matériel: Turquie méridionale, province d’Antalya.

Holotype <?, "région de Körkuteli", 1600-1700 m, 17.VI 1.1996, Carbonell

leg, MNHN, Paris. Allotype $, idem, 18.VI1.2002, Carbonell leg. et coll.

Paratypes: 3$, idem holotype, et 9c?, idem allotype, Carbonell leg. et coll.;

4$ et 2$, ca. Elmali, 1250 m, 17-20.VII.1997, Borie leg. et coll.; 25c? et 3$,
ca. Elmali, 1250 m, 5-6.VII.2003, Borie leg. et coll.

Derivatio nominis: nom antique de la ville d’Antalya.

Habitat et répartition géographique
P. (A.) schuriani attalaensis n. ssp. ne semble recensé pour 1’ instant que de la

province d’Antalya, oü il vole de mi juin a mi juillet entre 1250 et 1700 mètres

d'altitude (étages montagnard et subalpin).

Parmi les Agrodiaetus sympatriques avec la nouvelle entité on peut citer:

admetus (Esper, [1783]), ripartii (Freyer, 1830), menalcas (Freyer, [1837]),

iphigenia (Herrich-Schaffer, [1847]), ernesti (Eckweiler, 1989), wagneri

(Forster, 1956), et lycius (Carbonell, 1996).

Diagnose
Ce sont eurypilos

,
schuriani nominative et surakovi qui se rapprochent le

plus morphologiquement d'attalaensis . Mais les ailes antérieures du premier sont

plus arrondies; au recto alaire du $, chez eurypilos, schuriani et surakovi
,
les

nervures sont plus longuement noircies distalement; aux ailes antérieures
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d'eurypilos les nervures 9-10-11 et la discoïdale sont recouvertes d’écailles

noires, occasionnellement aussi chez surakovi sur les specimens mélanisants; au

verso des ailes antérieures des trois premiers taxons précités, 1’ocelle postdiscal,

situé entre les nervures 2 et 3, est généralement exubérant et d’avantage étiré

vers la base de 1’aile, et le fond alaire est grisatre. Chez schuriani et surakovi le

lavis basal bleuatre au verso des ailes postérieures est plus étendu, tandis que

chez eurypilos
,
au contraire, il est plus réduit.

Description du caryotype de P. (A.) schuriani attalaensis n. ssp.

L’unique préparation étudiée (réf. WP97009) contient trois figures de

métaphase I, pour lesquelles le nombre haploïde d’éléments n’est certainement

pas inférieure a 87. Les caryotypes, chez les Agrodiaetus présentant des nombres

élevés d’éléments, conséquence de mouvements plutöt holocentriques des

chromosomes, de 1’intéraction telomérique entre eux et des différences dans la

ségrégation des bivalents, peuvent montrer un nombre de bivalents et

d’univalents légèrement différent en MI. Un cas similaire a été exposé dans la

description du caryotype de P. (A.) dantchenkoi (cf. Lukhtanov et al. 2003).

C’est pourquoi, du fait de la présence d'un caryotype avec de nombreux
chromosomes, dont les bivalents montrent de trés grandes différences de tailles,

et réalisant également le fait qu'une partie d'entre eux, en particulier les plus

petits, pourraient se superposer, nous ne pouvons déterminer la formule avec

plus de précision. L’étude d’un plus grande nombre de préparations, a partir de

spermatocytes primaires et secondaires de males, ou de méiose lors de

1'ovogénèse de femelles, permettra d’établir le nombre exact d'éléments de la

nouvelle entité.

Structure du caryotype de P. (A .) schuriani attalaensis n. ssp.

Le caryotype est asymétrique et présente un gros macrobivalent, ce qui peut

être considéré comme un bon caractère pour la nouvelle entité. Ce
macrobivalent, en position centrale et entouré par de plus petits bivalents dont la

taille décroit graduellement, est prés de trois fois plus grand que le second plus

grand de la série (dans trois figures de MI la surface du plus grand bivalent a été

mesurée, elle a 6.407±0.02 pm2
,
tandis que le second plus grand n’a que

2. 108±0.003 pm2
).

La situation du gros macrobivalent, localisé dans la partie centrale de la

figure de métaphase, confirme pleinement ce type d’organisation des bivalents

commun aux Agrodiaetus possédant un nombre élevé de chromosomes et dont le

caryotype est de structure asymétrique (p.e. eurypilos
,
surakovi

,
ripartii

,
dolus,

phyllis
,
posthumus

, ...). Une explication du mécanisme du mouvement des

bivalents chez les Agrodiaetus a été présentée par Lukhtanov & Dantchenko

(2002a) dans leur modèle centripète. Selon ces auteurs, le mouvement centripète

des bivalents a pour résultat la position centrale du plus grand d’entre eux dans

la MI. Ce phénomène se produit au cours des processus de réunion et de

stabilisation a la fm des étapes de prométaphase et de métaphase. Les
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chromosomes chez les Lépidoptères ont un type d'organisation cinétique

particulier, qui est intermédiaire entre holocinétique et monocinétique (Wolf et

al. 1997). Cependant, après de nombreuses années d’observation chez les

Lépidoptères, comme les Agrodiaetus et d’autres groupes primitifs, parmi les

plus primitifs des Ditrysia, nous avons noté qu’au cours de la spermatogenèse les

chromosomes suivent un modèle d'organisation holocinétique, lequel a un lien

direct avec la structure des figures de métaphase. Ce modèle de la métaphase I,

dans les spermatocytes de Lépidoptères, a été considéré par de nombreux

auteurs, a de rares exception prés, comme apportant la preuve d’une organisation

cinétique holocentrique dans la méiose des Lépidoptères (Lorkovié 1990,

Robinson 1990). Néanmoins, dés le début des recherches caryologiques sur

Polyommatus icarus
,

des contrictions primaires, indicatrices d’éléments

monocentriques pendant la mitose, ont été signalées (Bigger 1975).

Figure 1: P. {Agrodiaetus) schuriani attalaemis n. ssp., n = ca. 87 (prép. réf. WP97009). La flèche

indique le gros macrobivalent. Echel le 10 pm.

II est intéressant de mentionner que la configuration de la figure de

métaphase observée dans la préparation WP97009, soutenant Lhypothèse du

macrobivalent en position centrale qui est si typique chez les Agrodiaetus
,
est

complètement différente des figures de métaphase observées pour la majorité des

autres animaux et végétaux oü les plus petits éléments des amas de chromosome
sont localisés au centre de la figure de métaphase (Lukhtanov & Dantchenko

2002a: 6). La forme de quelques bivalents de la préparation est hétéromorphe,

suggérant 1'idée de transfers réciproques possibles, impliquant des paires de

deux-trois chromosomes non-homologues. Les plus grands sont allongés, les
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bivalents plus petits ont une forme d’haltères ou de losange. Les cinq premiers

plus grands bivalents sont hétérochromes, contenant de la C-hétérochromatine

sur leurs parties télomériques.

Discussion
Le phénotype d 'attalaensis se distingue constamment de ceux eurypilos et

de surakovi
,
et leurs caryotypes sont significativement différents: ils ne peuvent

donc pas être considérés comme conspécifiques.

surakovi et schuriani sont extrêmement similaires, tout au moins du point de

vue de Fhabitus et des genitalia, le caryotype de schuriani et 1’ analyse

moléculaire restant indéterminés. II ressort que Ton ne dispose pas d’élément

discriminant, au niveau du phénotype en tout cas, qui permette de les séparer

fiablement pour F instant. II faudra attendre la détermination du caryotype de

schuriani pour avoir les moyens de statuer sur la position taxonomique de

surakovi et d 'attalaensis par rapport a schuriani :

s’il s’avère que schuriani et attalaensis ont la même formule

chromosomique, alors surakovi est effectivement une bonne espèce;

- si schuriani et surakovi ont des caryotypes similaires, dans ce cas surakovi

devient sous-espèce, voire synonyme junior, de schuriani
, et attalaensis est alors

une bonne espèce;

- si le caryotype de schuriani est significativement différent de ceux de

surakovi et d’ attalaensis, alors ces taxons désignerons des espèces distinctes.

Compte tenu de ce qui précède, la nomenclature suivante nous apparaït

comme la plus cohérente:

Groupe eurypilos

P. (Agrodiaetus) eurypilos (Gerhard, [1851])

= carmon ( Herrich-Schaffer, [1851])
= alpestris (Freyer, [1851])
= kindermannii (Lederer, 1852) n. nudum
= munzuricus (Rosé, 1978)

P. (.Agrodiaetus) schuriani (Rosé, 1978) n. stat.

P. (A.) schuriani schuriani (Rosé, 1978)

= kunchuy Koqak, 1999

P. (A .) schuriani attalaensis n. ssp.

P. {Agrodiaetus) surakovi Dantchenko & Lukhtanov, 1994
= sekercioglui (Dantchenko & Lukhtanov, 2002) n. syn.
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Figure 2: Carte de répartition de Polyommatus {Agrodiaetus ) eurypilos (Gerhard, [1851]).

Figure 3: Carte de répartition de Polyommatus {Agrodiaetus) schuriani schuriani (Rosé, 1978, P.

{Agrodiaetus) schuriani attalaensis n. ssp. et P. {Agrodiaetus) surakovi Dantchenko & Lukhtanov,

1994.
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Verspreidingsgegevens van de dagvlinders in de

provincie West-Vlaanderen (België)

Intermediaire analyse (2000-2003)

door de Zuid-West-Vlaamse Vlinder-Kring (Z.W.V.V.K.)

(Sylvain Cuvelier, Jori Degrande, Luc Merveillie, Stef Spruytte en Jacques

Vervaeke)

Samenvatting. Hoewel de dagvlinders (Hesperioidea, Papilionoidea) van West-Vlaanderen

(België) vroeger al deel uitgemaakt hebben van een breder onderzoek, bleek dat er voor deze

provincie heel wat gegevens ontbraken. Bovendien hadden de auteurs de indruk dat de

dagvlinderfauna in deze Belgische provincie, die gekend is als een zeer soortenarme regio,

actueel nog meer onder druk staat waardoor sommige, vroeger vrij banale soorten, er op vele

plaatsen zelfs bijna verdwenen zijn. De auteurs geven hier een eerste intermediaire analyse

(2000-2003) van het inventarisatieproject van de dagvlinders (Hesperioidea en Papilionoidea)

voor de provincie West-Vlaanderen. De inventarisatie gebeurde op basis van UTM
kilometerhokken (lxl km). De verspreiding van alle soorten wordt in kaarten weergegeven met

UTM rasters van 5 X 5 km. Dit project wordt gecoördineerd door de leden van de Z.W.V.V.K. in

samenwerking met een groot aantal vrijwilligers.

Abstract. Distribution data of the butterflies in the province of West-Flanders (Belgium)

Intennediary analysis (2000-2003)

Although the butterflies of West-Flanders (Belgium) have been part of a broader study, many
data seemed to lack for this province. Furthermore, the authors had the impression that the

butterfly fauna of this province, which is known as a species-poor region, has to suffer from

more pressure causing many species, which used to be rather ubiquitous, to become almost

extinct in many localities. The authors present here a First intennediary analysis (2000-2003) of

the inventory project of the butterflies (Hesperioidea and Papilionoidea) of the province of West-

Flanders. This inventory is based on the UTM grid (l x l km). The distribution of all species is

shown on maps with a 5 X 5 km grid. This project is coordinated by the members of the

Workgroup Butterflies of West-Flanders in cooperation with an important number of volunteers.

Résumé. Données de distribution des papillons de la province de Flandre occidentale

(Belgique) Analyse intennédiaire (2000-2003)

Même si les papillons de Flandre occidentale (Belgique) on fait part d'une étude plus large,

beaucoup de données sur 1'occuiTence des papillons font défaut. En plus, les auteurs avaient

1'impression que la faune des papillons de cette province, qui est connue pour sa pauvreté,

souffre d'une pression supplémentaire ce qui cause beaucoup d'espèces, autrefois connues

comme abondantes, de disparaitre dans beaucoup de localités. Les auteurs présentent ici une

analyse intennédiaire (2000-2003) du projet des papillons (Hesperioidea et Papilionoidea) de la

province de Flandre occidentale. Cet inventaire est basé sur des carrés UTM (l x l km). La

distribution des espèces est visualisée sur des cartes UTM (carrés de 5x5 km). Le projet est

coordonné par les membres du groupe de travail sur les papillons de la province de Llandre

oriëntale avec la coopération d'un nombre important de volontiers.

Sleutelwoorden. Rhopalocera - Papilionoidea - Hesperioidea - UTM - West-Vlaanderen -

België.

Cuvelier, S.: Diamantstraat 4, B-8900 leper (sylvain.cuvelier@pandora.be);

Degrande, J.: Bergstraat 3, B-8956 Kemmel (joridegrande@yahoo.com)

Merveillie, L.: Meersstraat 8, B-8954 Westouter (luc.merveillie@pandora.be)

Spruytte, S.: Vogelweelde 15, B-8950 Nieuwkerke (spruyttestef@yahoo.com)

Vervaeke, J.: Oscar Seynaevelaan 13, B-8560 Gullegem (jacques.vervaeke@busmail.net)
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Inleiding

De meest recente gegevens over de verspreiding van de dagvlinders van

Vlaanderen werd door Maes & Van Dyck in 1999 gepubliceerd met

cartografische gegevens op UTM kilometerhokken (5><5 km) basis. Hieruit bleek

duidelijk dat grote delen van West-Vlaanderen niet optimaal geïnventariseerd

werden, dat in veel hokken het soortenaantal bijzonder laag was en vermoedelijk

niet beantwoordt aan de realiteit.

Daar de schaarse en versnipperde natuurgebieden in West-Vlaanderen onder

extreem hoge druk staan door onder andere de intensieve land- en tuinbouw en

veeteelt, het agressief wegbermbeheer, het tekort aan beheer, de versnippering

van leefgebieden, het kusttoerisme, de aanleg en uitbreiding van nieuwe

industrieterreinen, werd door de Z.W.V.V.K. (Zuid-West-Vlaamse Vlinder-

Kring) begin 2000 besloten om een nieuwe inventarisatie te starten om de

negatieve invloeden op de biodiversiteit van de dagvlinders van nabij te volgen.

Zo kan op korte termijn aandacht besteed worden aan versteviging van de

vlinderrijkste gebieden en behoud van de lokaal bedreigde soorten. Daar we
vermoeden dat dit onderzoek interessant zou kunnen zijn voor andere regio’s

waar de druk op de dagvlinderfauna ook nog steeds toeneemt, volgt hier al een

intermediair rapport.

Methode
Op 3 januari 2000 startte de Z.W.V.V.K. met het systematisch opbouwen van

een databank uit archief, literatuurgegevens, collecties en eigen

waamemingsgegevens. Er werd een standaard waarnemingsformulier (Excel)

ontworpen voor de input van deze historische gegevens alsook voor het

inbrengen van de actuele en toekomstige gegevens.

Het waarnemingsformulier werd zo opgevat dat het mogelijk was om
gedetailleerde gegevens gestandaardiseerd te kunnen inbrengen en verwerken

waarbij als primaire objectieven gesteld werden: het genereren van

cartografische verspreidingsgegevens op UTM kilometerhokken (lxl km) en het

aanmaken van grafieken over de lokale vliegtijden. Voor de aanmaak van

kaartgegevens werd finaal geopteerd voor een bestaand softwareprogramma

DMAP.
Gedurende drie jaren, van 2000 tot eind 2002 brachten de vijf Z.W.V.V.K.-

leden hun gegevens samen en werd ieder mogelijk ogenblik gebruikt om te

inventariseren. Een ideale databank vereist dat de hokken op identieke wijze

onderzocht worden zowel naar bezoekfrequentie als spreiding over het jaar.

Daarom werden vanaf begin 2003, via diverse kanalen, vrijwilligers

aangesproken om het verzamelen van gegevens te versnellen en geografisch

breder te spreiden. Op deze wijze werden in 2003 door 79 vrijwilligers, naast de

Z.W.V.V.K.-leden, gegevens ingebracht in de databank.

Gedurende 2003 werden de vrijwilligers bijna wekelijks per e-mail (onder de

naam Z.W.V.V.K.-nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de recente

observaties. De nieuwsbrief meldde geregeld specifieke topics rond de te
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verwachten soorten en gaf eveneens ondersteuning bij moeilijke determinaties.

Twijfelachtige waarnemingen werden enkel aanvaard mits bewijsmateriaal zoals

duidelijke foto’s of een verzameld exemplaar geleverd werd.

Actuele kennis

Hesperiidae

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: de Aardbeivlinder is de meest lokale dagvlindersoort

van West-Vlaanderen en komt voor op kort gehouden vegetatiepatronen met

tormentil en op heidegebiedjes in de arrondissementen Diksmuide en Tielt.

Vliegtijden: in één generatie van eind april tot eind mei.

Specifieke bemerkingen: de twee biotopen vragen om continue opvolging

want de soort is in Knesselare door verkeerd beheer op zeer korte tijd bijna

verdwenen (mondelinge mededeling M. Zwertvaegher en C. Bruggeman).

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

Actuele verspreiding: het Groot dikkopje komt lokaal over heel West-

Vlaanderen voor op graslanden en in open bosgebieden met voldoende

nectaraanbod. Plaatselijk kan deze vlinder vrij talrijk zijn.

Vliegtijden: vliegt in één generatie van eind mei tot en met augustus.

Specifieke bemerkingen: de eitjes en rupsen leven vrij hoog op breedbladige

grassen en zijn dus uiterst gevoelig voor maaibeurten in deze levensfase.

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Actuele verspreiding: het Zwartsprietdikkopje komt over heel de provincie

voor op graslanden en verruigde terreinen. Het is de algemeenste soort van de

dikkopjes in West-Vlaanderen.

Vliegtijden: vliegt in één generatie van juni tot eind augustus.

Specifieke bemerkingen: de soort kan lokaal in grote aantallen voorkomen.

Deze vrij mobiele vlinder palmt vrij vlug nieuwe ruigten in.

Thymelicus sy/vestris (Poda, 1761)

Actuele verspreiding: er zijn recent slechts heel weinig waarnemingen van

deze soort die bovendien afkomstig zijn uit een beperkt aantal biotopen.

Vliegtijden: vliegt van juni tot begin augustus.

Specifieke bemerkingen: vroeger was het Geelsprietdikkopje ruimer

verspreid. Het ontbreken van meer recente waarnemingen kan evenwel ook te

wijten zijn aan verwarring met het Zwartsprietdikkopje.
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Papilionidae

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Actuele verspreiding: in het voorjaar vrij lokaal. Door het trekvermogen kan

de Koninginnenpage echter over heel de provincie worden waargenomen.

Vliegtijden: de eerste generatie vliegt met lage aantallen van mei tot begin

juni. De tweede generatie kan hogere aantallen geven en start rond de derde

decade van juni en eindigt midden augustus. Bij zeer gunstig weer zoals in 2003

was er nog een talrijke derde generatie van eind augustus tot eind september. Er

was een overlapping tussen de tweede en derde generatie.

Specifieke bemerkingen: de soort komt lokaal voor in de provincie. Bij

goede weersomstandigheden kan ze zich later over heel de provincie uitbreiden

waarbij in de zomer vooral meldingen van rupsen uit tuinen mogelijk zijn.

Op 19 juni 2003 werd door C. Wintein melding gemaakt van een nieuwe

voedselplant. In een grote plastiekserre werden rupsen gevonden op stekken van

Choisya ternata, zowel op de groene als de gele variant van deze sierstruik. De
verpopping verliep snel en normaal. Ook de imago’s vertoonden geen

bijzonderheden.

Pieridae

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: algemene soort.

Vliegtijden: de eerste generatie vliegt van eind maart tot eind juni en wordt

onmiddellijk gevolgd door een tweede en derde generatie die soms moeilijk van

elkaar te onderscheiden zijn. De laatste meldingen van het Groot koolwitje

dateren van midden oktober.

Specifieke bemerkingen: de eerste generatie is meestal minder talrijk door

aanwezigheid van parasiterende sluipwespen in de nazomer van het vorige j aar.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: heel algemene soort.

Vliegtijden: de eerste generatie van het Klein koolwitje vliegt van midden

maart tot midden juni en net als bij voorgaande soort volgen daarna meerdere

generaties elkaar op tot eind oktober.

Specifieke bemerkingen: door de ruime verspreiding uitstekend geschikt om
de intensiteit van inventarisatie te evalueren.

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: algemene soort.

Vliegtijden: de eerste generatie vliegt van midden maart tot midden juni, de

volgende vanaf eind juni en met overlappende generaties komt de soort voor tot

midden oktober.

Specifieke bemerkingen: het Klein geaderd witje geeft de voorkeur aan

vochtige en structuurrijke biotopen.
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Anthocharis cardamines ( Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: kan bijna over de hele provincie worden waargenomen

maar is schaars aan de kust.

Vliegtijden: eind maart tot begin juni. Een uitzonderlijke vondst van een fris,

maar dood Oranjetipje gebeurde op 27 augustus 2003 te Westouter.

Specifieke bemerkingen: daar waar de lagere wettelijke bemestingsnormen

opgevolgd worden, neemt het aantal pinksterbloemen in vochtige weiden terug

toe. De laatste jaren resulteert dit in een toename van de aantallen oranjetipjes.

Colias crocea (Fourcroy, 1785)

Actuele verspreiding: de Oranje luzernevlinder is een trekvlinder die in

gunstige jaren over de hele provincie kan voorkomen.

Vliegtijden: vanaf eind mei zijn er observaties van trekkende exemplaren.

Deze brengen vanaf midden juli ter plaatse één generatie voor. In 2003 was er

uitzonderlijk nog een extra generatie in het midden van september.

Specifieke bemerkingen: in gunstige jaren kan de vlinder zich op klaver- en

luzernevelden voortplanten met als gevolg lokaal grotere aantallen frisse

exemplaren.

Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: de Gele luzernevlinder is een zeldzame trekvlinder in

West-Vlaanderen. De soort kan wel over heel de provincie geobserveerd

worden.

Vliegtijden: observaties vanaf midden juni tot begin september.

Specifieke bemerkingen: de soort is moeilijk te onderscheiden van

voorgaande soort (zeker de witte wijljes) zodat er speciale aandacht nodig is om
de observaties te valideren. Ook verwarring met Colias alfacariensis Ribbe

(Zuidelijke luzernevlinder) is mogelijk. De laatste soort is echter nooit met

zekerheid waargenomen in West-Vlaanderen. Waakzaamheid blijft zeker nodig

en determinatie kan ondersteund worden door het verzamelen van het

exemplaar.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: kan over de hele provincie worden waargenomen maar

blijkt vrij schaars aan de kust.

Vliegtijden: de overwinteraars vliegen al bij de eerste warme dagen van

midden februari tot midden juni. Vanaf juli vliegt de nieuwe generatie. Bij

extreem warme weersomstandigheden kan deze vlinder in de zomer tijdelijk

verdwijnen (diapauze) en later opnieuw te voorschijn komen tot midden

september.

Specifieke bemerkingen: de soort kan zeer goed geïnventariseerd worden

vanaf de eerste mooie lentedagen.
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Lycaenidae

Thecla betiüae (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: de kennis van de verspreiding van de Sleedoompage is

vooral te danken aan inventarisatie van sleedoornstruiken in de bloeiperiode

gevolgd door winterse eitellingen. Het is een zeer lokale soort die kleine

populaties heeft in het West-Vlaamse Heuvelland en waarvan in 2003 aan de

grens met Oost-Vlaanderen ook enkele eitjes gevonden werden (mondelinge

mededeling J. Vandenborre en ook bevestigd door Z.W.V.V.K.).

Vliegtijden: de vlinders vliegen in één generatie van begin augustus tot begin

september.

Specifieke bemerkingen: de bestaande populaties aan de rand van het

verspreidingsgebied leven in zorgwekkende omstandigheden door de geringe

aantallen sleedoornstruikjes. Ook het beheer (eradicatie) van de niet zo populaire

sleedoornstruiken en/of het snoeien op verkeerde tijdstippen (gedurende het ei-

en rupsstadium) kunnen op korte termijn nefast zijn. De aanbevelingen voor

deze soort zijn zoveel mogelijk kleine landschapselementen herstellen en het

creëren van corridors tussen de bestaande populaties.

Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: de Eikenpage wordt zelden waargenomen zodat de

actuele kennis van de verspreiding onvolledig is. Er zijn recente observaties in

de arrondissementen Brugge, Tielt, Diksmuide, leper en Kortrijk. Het is een vrij

lokale en kwetsbare soort in West-Vlaanderen.

Vliegtijden: de vlinder vliegt in één generatie van midden juni tot eind

augustus.

Specifieke bemerkingen: door inventarisatie van bosgebieden met oude eiken

zullen vermoedelijk nog nieuwe vindplaatsen ontdekt worden.

Satyrium ilicis (Esper, 1779)

Actuele verspreiding: de Bruine eikenpage is een zeldzame waarneming en is

enkel gekend uit het arrondissement Brugge op een heideterrein waar de soort

zelfs niet ieder jaar waargenomen wordt.

Vliegtijden: de enige melding van 3 exemplaren binnen deze

inventarisatieperiode dateert van 30 juli 2000.

Specifieke bemerkingen: Verder onderzoek naar de verspreiding van deze

soort is zeker wenselijk.

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: het Groentje is een zeer lokale soort die op drie

heideterreinen verspreid over de provincie voorkomt.

Vliegtijden: de vlinder vliegt in één generatie van mei tot begin juli.

Specifieke bemerkingen: deze vlindersoort vraagt om continue opvolging.

Verkeerd beheer kan op korte termijn een populatie doen verdwijnen zoals

helaas in 2003 vastgesteld werd in het nabije Knesselare (mondelinge

mededeling M. Zwertvaegher en C. Bruggeman).
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Thecla betulae Neozephyi us quercus
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Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Actuele verspreiding: de Kleine vuurvlinder is een vrij lokale vlinder die

over heel de provincie wordt waargenomen. Hij komt vooral voor op schraal

grasland, in de duinen en op enkele heidegebieden.

Vliegtijden: de eerste generatie vliegt van april tot begin juni. Vanaf eind

juni start de tweede generatie die zich in normale jaren handhaaft tot eind

september. In 2003 trad een talrijke derde generatie op.

Specifieke bemerkingen: de aanwezigheid van de vlinder is een aanduiding

van geringe bemesting.

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

Actuele verspreiding: een trekvlinder waarvan in 2003 één gedocumenteerde

observatie gekend is.

Vliegtijden: de enige melding van het Tijgerblauwtje dateert van 6 september

2003 te Ingelmunster (mondelinge mededeling K. Desmet, observatie van L. De
Cooman, bevestigd door foto’s).

Specifieke bemerkingen: een uitzonderlijke waarneming die zeker niet

jaarlijks te verwachten is.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: het Boomblauwtje is over heel de provincie een

regelmatige observatie in vooral tuinen en parken.

Vliegtijden: vliegt in twee generaties van midden maart tot eind september.

Specifieke bemerkingen: het is een soort die in elke vlindervriendelijke tuin

met o.a. klimop en sporkenhout kan voorkomen.

Aricia agestis (Bergstrasser, 1779)

Actuele verspreiding: het Bruin blauwtje is over heel de provincie gemeld

maar blijft een lokale soort. Naast duinbiotopen en schrale graslanden wordt de

vlinder ook regelmatig in verruigde gebieden geobserveerd. Al enkele jaren was

er met zekerheid een populatie gekend te Gullegem (arrondissement Kortrijk). In

2003 werden op verschillende plaatsen in de arrondissementen Roeselare en

Kortrijk meerdere exemplaren geteld.

Vliegtijden: de eerste generatie is niet zo talrijk en vliegt van half mei tot

midden juni. De tweede generatie vliegt van juli tot eind september. In 2003

werd midden september een derde uitzonderlijke piek bereikt.

Specifieke bemerkingen: werd de soort vroeger over het hoofd gezien of

breidt ze zich daadwerkelijk uit?

Polyommatus icarus ( Rottemburg, 1775)

Actuele verspreiding: komt over heel de provincie voor in droge, bloemrijke

graslanden.

Vliegtijden: de eerste generatie vliegt van mei tot begin juli en gaat

ongemerkt over in de tweede generatie vanaf juli tot midden september. Het

Icarusblauwtje had in 2003 een duidelijke derde generatie midden september

waarvan de laatste vlinders tot half oktober werden gezien.
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Specifieke bemerkingen: deze vlinder is vrij mobiel en kan op korte tijd

nieuwe biotopen bevolken.

Nymphalidae: Satyrinae

Me/anargia ga/athea (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: geen standvlinder. De soort werd in 2003 tweemaal

gemeld uit Reningelst.

Vliegtijden: het Dambordje vliegt in één generatie vanaf eind juni tot midden

augustus.

Specifieke bemerkingen: de twee meldingen dateren van 14 en 15 juli 2003.

Hoewel er al zekere observaties zijn van zwervers (vóór 2000) toch werden deze

twee observaties niet gevalideerd bij gebrek aan bewijsmateriaal.

Hipparchia seniele (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: de Heivlinder komt enkel aan de kust voor en is in

geschikte biotopen aan de Westkust talrijk.

Vliegtijden: de vlinder vliegt in één generatie vanaf begin juli tot begin

september.

Specifieke bemerkingen: van de Midden- en Oostkust zijn slechts weinig

biotopen en lage aantallen vlinders gemeld.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: komt over heel de provincie voor op ruige terreinen

waar er zelden gemaaid wordt.

Vliegtijden: komt in één generatie voor van begin juni tot eind september.

Specifieke bemerkingen: het Bruin zandoogje kent een achteruitgang wat

vooral te wijten is aan een verkeerd wegberm- en weidebeheer.

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: het Koevinkje is in West-Vlaanderen eerder een lokale

soort die recent niet meer met zekerheid gezien werd in de arrondissementen

Kortrijk en Roeselare. Aan de Westkust, te Houthulst, de zuidelijke helft van

arrondissement Brugge en aansluitend het noorden van arrondissement Tielt zijn

er populaties waar de vlinder talrijk kan voorkomen.

Vliegtijden: vliegt in één generatie van begin juli tot eind augustus.

Specifieke bemerkingen: deze soort kan in West-Vlaanderen niet als

algemeen beschouwd worden hoewel de vlinder lokaal vrij talrijk kan zijn.

Pyronia tithonus ( Linnaeus, 1771)

Actuele verspreiding: komt over heel de provincie voor en lijkt nog

algemener te worden.

Vliegtijden: het Oranje zandoogje vliegt in één generatie van midden juni tot

begin september.

Specifieke bemerkingen: deze zandoog lijkt geen enkele hinder te

ondervinden van maaien of bemesting.
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Aricia agestis Polyommatus icarus

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: het Hooibeestje komt vrij verspreid voor in de

arrondissementen Veume, Oostende en Brugge. In het zuiden van de provincie

zijn het aantal observaties en biotopen veel schaarser.

Vliegtijden: de eerste generatie vliegt van eind april tot eind juni. Vroeg in

juli start de tweede generatie die aanhoudt tot eind augustus. In gunstige jaren

treedt nog een derde generatie op van midden september tot begin oktober.

Specifieke bemerkingen: deze niet-mobiele soort is uiterst gevoelig voor het

huidige maaibeheer en de overbemesting.

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: het Bont zandoogje komt over de hele provincie voor

in vrij schaduwrijke biotopen.

Vliegtijden: diverse overlappende generaties zijn waar te nemen van midden

maart tot begin november.

Specifieke bemerkingen: deze soort is helemaal niet bedreigd.
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Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Actuele verspreiding: de Argusvlinder is een vrij zeldzame en lokale soort

geworden, bijna onvindbaar in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk.

Vliegtijden: de eerste generatie vliegt van begin mei tot begin juni. In

normale jaren komt de tweede generatie voor vanaf midden juli tot eind

augustus. In warme jaren, zoals 2003, treedt een talrijke derde generatie op van

begin september tot midden oktober.

Specifieke bemerkingen: de intensieve landbouw, veeteelt en bemesting

hebben een zeer nefaste invloed op het voortbestaan van deze soort, ondanks

zijn mobiel karakter.

Nymphalidae: Nymphalinae

Inachis io ( Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: algemene soort.

Vliegtijden: de eerste overwinterende exemplaren vliegen al heel vroeg in het

voorjaar tot begin juni. De nieuwe generatie vliegt in normale jaren vanaf eind

juni tot midden oktober. In 2003 was er een duidelijke derde generatie in

september. Bij gunstig weer kan een eenzaam exemplaar nog tot diep in

november gezien worden.

Specifieke bemerkingen: binnen de familie van de schoenlappers is de

Dagpauwoog de meest constante soort doorheen de jaren.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: de Atalanta is een trekvlinder die heel talrijk over de

hele provincie voorkomt.

Vliegtijden: alsmaar vroegere meldingen (in 2003 al vanaf midden januari)

doen vragen rijzen rond geslaagde overwinteringspogingen. Vanaf eind maart

komen de eerste atalanta’s aan. Deze geven een langgerekte zomergeneratie die

aangevuld wordt met Zuid-Europese immigranten. De laatste atalanta werd eind

november waargenomen.

Specifieke bemerkingen: in normale jaren kan de vlinder in september

veelvuldig waargenomen worden op rottend fruit. In september 2003 werden

echter opvallend minder atalanta’s gezien.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: de Distelvlinder is een trekvlinder die in gunstige jaren

talrijk over de hele provincie kan voorkomen. In 2002 was de soort zeldzaam.

Vliegtijden: de vroegste melding dateert van begin maart. Normaal komen de

eerste trekvlinders aan vanaf midden april en brengen afhankelijk van het jaar

één langgerekte, of enkele generaties voor met exemplaren tot midden oktober.

In de zomer worden deze ook nog aangevuld door trekvlinders uit het zuiden.

Ook voor deze soort zijn in 2003 twee duidelijke pieken in de vliegtijd te

herkennen: midden juni en eind juli-begin augustus.
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Aphantopus hyperantus Pyronia tithonus
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Specifieke bemerkingen: deze soort kan in de zomermaanden van een

gunstig jaar talrijker zijn dan de Atalanta.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: algemene soort.

Vliegtijden: overwinterende exemplaren worden al heel vroeg in het jaar

opgemerkt en geven een eerste generatie vanaf juni. De vlinders van de tweede

generatie vertonen een duidelijke overlapping met de eerste generatie en worden

tot aan de overwintering gezien op het einde van oktober.

Specifieke bemerkingen: bij het begin van het Z.W.V.V.K. -project leken de

aantallen alarmerend snel achteruit te gaan. Dit was zonder duidelijk aanwijsbare

reden want de voedselplant ( Urtica dioica) is door de zeer hoge bemestingsgraad

over heel de provincie talrijk aanwezig. Gedurende 2003 werden al vroeg in het

voorjaar meldingen gemaakt en werd het finaal de vijfde meest algemene

vlindersoort van het jaar.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: komt over heel de provincie voor maar is tot op heden

uit minder 1 km hokken gemeld dan de Dagpauwoog en de Kleine vos.

Vliegtijden: overwinterende exemplaren met donkere onderzijde worden

waargenomen van midden maart tot eind mei. De eerste generatie (forma

hutchinsoni Robson, met lichtere onderzijde) vliegt vanaf midden juni. De
volgende generatie vliegt vanaf augustus en wordt na overwintering het

volgende voorjaar opnieuw gezien.

Specifieke bemerkingen: de Gehakkelde aurelia vertoont duidelijk territoriaal

gedrag en de aantallen per biotoop blijven over het hele jaar relatief laag.

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: wordt over de hele provincie waargenomen maar is

schaars aan de Midden- en Oostkust.

Vliegtijden: de voorj aarsgeneratie (forma levana Linnaeus) werd in 2003 al

waargenomen in de tweede decade van maart maar is normaal aanwezig van

midden april tot begin juni. De tweede generatie (forma prorsa Linnaeus) vloog

in 2003 al vanaf eind juni maar gaat in een normaal jaar eerder midden juli van

start. Bovendien was er in 2003 nog een vrij talrijke derde generatie van midden

augustus tot midden september.

Specifieke bemerkingen: het Landkaartje is een soort die zeer sterk uitbreidt

in aantallen en verspreidingsgebied. Op korte termijn mag de vlinder

waarschijnlijk ook als een algemene verschijning verwacht worden aan de

Midden- en Oostkust.

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Actuele verspreiding: aan de Westkust lijkt de Kleine parelmoervlinder sinds

enkele jaren opnieuw een vaste populatie te vormen.

Vliegtijden: de vlinder heeft meerdere opeenvolgende generaties per jaar en

werd geobserveerd van eind maart tot midden oktober.
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Vanessa atalanta Vanessa cardui
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Specifieke bemerkingen: het is een zeer mobiele vlinder die af en toe als

trekker gemeld wordt. Het ziet er naar uit dat deze soort pogingen onderneemt

om het areaal uit te breiden naar de Middenkust. De vrij regelmatige meldingen

van 2003 bevestigen deze tendens.

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)

Actuele verspreiding: er zijn twee, niet gevalideerde waarnemingen uit het

arrondissement Kortrijk. De eerste observatie (14 juli 2001) gebeurde op een

biotoop te Gullegem dat niet geschikt lijkt voor deze soort en waar het

landkaartje talrijk voorkomt. De tweede observatie (23 mei 2002 te Wevelgem)

viel buiten de normale vliegtijd voor deze soort. Voorlopig beschouwen we de

Kleine ijsvogelvlinder als afwezig.

Vliegtijden: de vlinder vliegt vanafjuni tot augustus.

Specifieke bemerkingen: op korte afstand van West-Vlaanderen komt deze

vlindersoort voor in Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Frankrijk (F-59 Nord).
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Nog niet zo lang geleden verscheen het 4
de

deel in de reeks “Geometridae of Europe” waarin

hetzelfde tribus behandeld wordt als in dit nieuwe boek: de Eupitheciini (Geometridae: Larentiinae).

Er is dus een zekere overlap, maar dit nieuwe boekje bevat toch ook weer heel wat bijkomende

gegevens over deze interessante, maar moeilijke groep. Er is heel lang aan de voorbereiding van deze

publicatie gewerkt, wat gedeeltelijk garant staat voor de kwaliteit van de inhoud. Opmerkelijk daarbij

is dat de tweede auteur reeds in 1994 overleden is. De eerste auteur heeft de oorspronkelijke tekst

helemaal gereviseerd en aangevuld met nieuwe gegevens.

Het boek is in de eerste plaats bedoeld als determineerwerk voor de adulten. Dat wordt meteen

duidelijk omdat op p. 15 een determineerprocedure wordt beschreven. De hoofdactiviteit daarbij ligt

op het vergelijken van materiaal met de kleurenplaten. Deze zijn van zeer goede kwaliteit al zijn de

exemplaren op ware grootte afgebeeld. Een vergroting van 1,5 of zelfs 2x zou meer details hebben

getoond. Nieuw is echter dat na drie kleurenplaten met een overzicht van alle behandelde soorten,

diezelfde soorten worden afgebeeld maar dan gegroepeerd volgens bepaalde externe morfologische

criteria, b.v. de soorten met een groene tekening, soorten met een hoofdzakelijk witte grondkleur enz.

Het komt neer op een verdienstelijke simulatie van een interactieve CD. Op nog andere kleurenplaten

worden alle soorten in natuurlijke houding afgebeeld, een uitzonderlijke collectie foto’s!

De tekst geeft, naast de historiek van de behandelde soorten in Groot-Brittannië en Ierland, veel

informatie over het uiterlijk, de genitalia, de individuale variabiliteit en de onderscheidende

kenmerken t.o.v. gelijkende soorten. De rups van alle soorten wordt trouwens op drie zwartwit-platen

met pentekeningen afgebeeld. Daarnaast bevat de tekst ook zeer gedetailleerde informatie over de

biologie en het voorkomen van elke soort: voedselplanten, beschrijving van de verschillende

rupsenstadia, pop, vliegtijd, habitat en verspreidingsgegevens. De verspreiding wordt voorgesteld op

een stippenkaart voor iedere soort. Zeer interessant is een aparte alinea per soort met informatie over

het verzamelen en kweken.

Het boek bevat verder nog tekeningen van de mannelijke en vrouwelijke genitalia van alle

behandelde soorten, tabellen van de vliegtijden, de voedselplanten, een zeer uitgebreide literatuurlijst

en een alfabetische soortenindex. Het is zeer keurig uitgegeven en zal in vele gevallen met succes

gebruikt worden als men materiaal uit deze moeilijke groep op naam wil brengen.

Willy De Prins
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Nieuwe en interessante waarnemingen van

Lepidoptera in Brabant (België)

Willy Troukens

Abstract. New and interesting records of Lepidoptera in Brabant (Belgium)

The author mentions some new and interesting records of Lepidoptera for the Belgian province

of Brabant.

Résumé. Observations nouvelles et intéressantes de lépidoptères au Brabant (Belgique)

L’auteur liste toute une série de lépidoptères coinme nouvelles pour la province du Brabant. II y
ajoute aussi quelques espèces intéressantes.

Key words: Faunistics - Lepidoptera - Belgium.

Troukens, W.: Ninoofsesteenweg 782/8, B-1070 Anderlecht.

De laatste jaren zijn verscheidene nieuwe vlindersoorten ontdekt in de

gefragmenteerde provincie Brabant. Ook een aantal soorten, die in de catalogus

van De Prins (1998) alleen vermeld staan van vóór 1980, werden recent opnieuw

waargenomen. De onderstaande gegevens werden verzameld door Aubin De
Turck (Anderlecht), Remi Guinez (Vorst-Brussel), Bernard Misonne (Tervuren)

en mijzelf. Op deze wijze willen wij ons steentje bijdragen tot de actualisering

van de Catalogue ofthe Lepidoptera ofBelgium (De Prins 1998).

Limacodidae (blz. 81)
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766): vanaf 1999 te Dilbeek spaarzaam op

licht. In 2002 en 2003 ook waargenomen te Tervuren (Moorselbos) (leg. B.

Misonne). De meest recente vondst te Dilbeek: 1$ in kleine Heath-val op

15.VII.2003 (leg. W. Troukens).

Sesiidae (blz. 83)
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801): vanaf 1997 elk jaar vrij talrijk op

feromoon-preparaat te Anderlecht, Braine-TAlleud, Dilbeek en Vorst, van

23. VII tot 22. VIII. Op 9. VIII.2000 te Meerbeke (Oost-Vlaanderen) 10 ex. op

hetzelfde feromoon (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincies Brabant en

Oost-Vlaanderen.

Pyralidae (blz. 111)
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758): op 18. VIII.2000 \f op de

Scheutboshoogte te Sint-Jans-Molenbeek (leg. W. Troukens). Nieuw voor de

provincie Brabant.

Palpita unionalis (Hübner, 1796): te Anderlecht 1$ in kleine Heath-val op

15.VIII.1999 (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant.
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Lasiocampidae (blz. 121)
Dendrolimm pini (Linnaeus, 1758): \<$ op 17.VII.2002 te Tervuren op licht

(leg. B. Misonne). Nieuw voor de provincie Brabant.

Pieridae (blz. 130)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905: Vorst, 31.V.2000, \<$ langs een

spoorwegdijk (leg. R. Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant.

Geometridae (blz. 141)
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767): Vorst, 19. VIII.2000, 1 ex. 's morgens

naast kleine Heath-val (leg. R. Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant.

Idaea emarginata (Linnaeus, 1758): op 9. IX. 1994 en 18.VIII. 1997 telkens 1

ex. te Vorst (leg. R. Guinez).

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758): Tervuren, 21. IV.2004, \<$ en

ll.V.2004, 2 ex. in het Moorselbos in lichtval (leg. B. Misonne). Nieuw voor de

provincie Brabant.

Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767): Vorst, 30.VII.1993, 1 ex. op licht

(leg. R. Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant.

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794): Dilbeek, 21. IX. 1998, \S in kleine

Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant.

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767): vanaf 2000 elk j aar heel spaarzaam

op licht in I, IX, X en XI te Dilbeek. Op 1 1.XI.2003 te Anderlecht 1 ex. op een

huisgevel (leg. W. Troukens).

Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809): Anderlecht, 18.VII.2000, 1 ex. in

kleine Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant.

Chesias legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775): Vorst, 27.X.2000, 1 ex.

in kleine Heath-val (leg. R. Guinez).

Notodontidae (blz. 159)
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758): op 10.IX.1995 \S op een

huisgevel te Vorst (leg. R. Guinez); te Tervuren (Moorselbos) 2 ex. in 2002 en

\$ op 31.VII.2003 (leg. B. Misonne). Nieuw voor de provincie Brabant.

Clostera anachoreta ([Denis & Schiffermüller], 1775): zowel vóór als na

1980 verschillende vondsten te Anderlecht, Dilbeek en Vorst. Meest recente

waarneming te Anderlecht op 23. IV.2003 (leg. W. Troukens). Nieuw voor de

provincie Brabant.

Ochrostigma velitaris (Hufnagel, 1766): in 2002 en 2003 meer dan 100

exemplaren in 2 generaties te Tervuren (Moorselbos), o.a. op 05.VI.2003 en

05.VIII.2003 (leg. B. Misonne).

Drymonia dodonaea ([Denis & Schiffermüller], 1775): Sint-Jans-Molenbeek,

08.VIII.1996, 1 ex. in een metrostation (leg. A. De Turck).

Furcula bifula (Brahm, 1787): te Dilbeek op 26.VI. 1994 en op 04.V. 1995

telkens 1 $ op licht (leg. W. Troukens).

Phegea 32 (3) (1 .IX.2004): 110



Noctuidae (blz. 162)
Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775): Sint-Jans-Molenbeek, 1 ex.

in een metrostation op 15. IX. 1996 (leg. A. De Turck).

Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766): op 18.VI. 1999 1 ex. in kleine Heath-val

te Dilbeek (leg. W. Troukens).

Heliophobus reticulata (Goeze, 1781): Sint-Jans-Molenbeek, 06.VI.1995, 1

ex. in een metrostation (leg. A. De Turck) en te Anderlecht 1 ex. op 29.V.1998

in kleine Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant.

Hadena rivularis (Fabricius, 1775): Dilbeek, 1 ex. op 12.V.2000 in kleine

Heath-val (leg. W. Troukens).

Hadena perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775): Vorst, 13.VI. 1997, 1 ex.

op licht (leg. R. Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant.

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758): Dilbeek, 29.VII.1989, 1 ex. op

menglicht (leg. Johan De Clerck, nu in coll. W. Troukens).

Panolis flammea ([Denis & Schiffermüller], 1775): Dilbeek, 18. III. 1990, 1

ex. op menglicht (leg. Johan De Clerck, nu in coll. W. Troukens) en Dilbeek,

17. IV.2003, 1 ex. in kleine Heath-val (leg. W. Troukens).

Orthosia mimosa ([Denis & Schiffermüller], 1775): Vorst, 20.IV. 1999, 1 ex.

op licht (leg. R. Guinez).

Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758): Anderlecht, 07.VI. 1997, 7 rupsen

op stalkaars ( Verbascum densiflorum) (leg. W. Troukens) en te Vorst,

17.VI.1997, 3 rupsen op Verbascum langs vaartdijk (leg. R. Guinez).

Lithophane semibrnnnea (Haworth, 1809): Dilbeek, 22. III.2000, 1 ex. in

kleine Heath-val (leg. W. Troukens) en te Vorst op 28. III.2001, lc? in kleine

Heath-val (leg. R. Guinez).

Lithophane leautieri (Boisduval, [1829]): Dilbeek, 31.X.2001, \<$ in kleine

Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant.

Xylocampa areola (Esper, 1789): vanaf 1996 jaarlijks gewoon op licht,

zowel te Dilbeek als te Vorst. Meest recent te Dilbeek op 22. IV.2003, 1 ex. in

kleine Heath-val (leg. W. Troukens).

Apamea unanimis (Hübner, [1813]): vanaf 2000 elkjaar spaarzaam op licht

te Dilbeek en te Vorst. Meest recente waarneming te Dilbeek op 31.V.2003 (leg.

W. Troukens).

Sedina buettneri (E. Hering, 1858): Dilbeek, 12.X. 1990, 1 ex. op trottoir

(leg. W. Troukens).

Spodoptera exigua (Hübner, [1808]: Dilbeek, 30. IX.2000, 1 ex. in kleine

Heath-val (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie Brabant.

Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]): Anderlecht, 14.IX.1995, 1 ex. 's

avonds foeragerend op buddleja (leg. W. Troukens) en te Dilbeek, 1 ex. in kleine

Heath-val op 27.IX.1999 (leg. W. Troukens).

Deltote unciila (Clerck, 1759): Vorst, 26.VII.1983, 1 ex. op licht (leg. R.

Guinez).

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767): Vorst, 15. VII.2003, \S op licht op het

balkon van een flatgebouw (10de verdieping en op een hoogte van 36m!) (leg. R.

Guinez).
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Schrankia costaestriga/is (Stephens, 1834): te Dilbeek op 13.VIII.2003 en

28. IX.2003, telkens 1 ex. in kleine Heath-val (leg. W. Troukens).

Nolidae (blz. 183)
Meganola albula ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ex. op 30.VII.1974 te

Anderlecht; 2 ex. op menglicht op 16.VII.1986 te Dilbeek; te Sint-Jans-

Molenbeek 1 ex. op 26.VII.2001 (leg. W. Troukens). Nieuw voor de provincie

Brabant.

Arctiidae (blz. 184)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766): \S in kleine Heath-val te Dilbeek op

29.VII.2003 (leg. W. Troukens).

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766): vanaf 1998 jaarlijks op licht te Dilbeek,

Tervuren en Vorst. Meest recente waarneming op 01.VI.2003 te Vorst (leg. R.

Guinez). Nieuw voor de provincie Brabant.

Euplagia qiiadripiinctaria (Poda, 1761): 1 ex. op licht te Tervuren

(Moorselbos) op 31.VII.2003 (leg. B. Misonne).

Bibliografie
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Cydia grunertiana, nieuw voor de Belgische fauna

(Lepidoptera: Tortricidae)

F. Groenen & W. De Prins

Abstract. Cydia grunertiana, new for the Belgian fauna (Lepidoptera: Tortricidae)

On 27 September 2003 a single male specimen of Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868) was

caught indoors at Deume (Belgium, province of Antwerpen). This species is mentioned here for

the first time from Belgium. The Caterpillar lives under the bark of Larix sp.

Résumé. Cydia grunertiana, espèce nouvelle pour la faune beige (Lepidoptera: Tortricidae)

Le 27 septembre 2003, un exemplaire male de Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868) fut capturé

dans une maison a Deume (Belgique, prov. d'Anvers). II s'agit de la première capture de cette

espèce en Belgique. La chenille vit sous 1'écorse de Larix sp.

Key words: Cydia grunertiana - Belgium - faunistics - first record.

Groenen, F.: Dorpstraat 171, Nl-5575 AG Luyksgestel, Nederland (groene.eyken@chello.nl).

De Prins, W.: Nieuwe Donk 50, B-2100 Antwerpen, België (willy.deprins@antwerpen.be).

In september 2003 vingen J. en W. De Prins een voor hen onbekende

Tortricide op het raam van hun woning. De vlinder is door de eerste auteur

gedetermineerd als Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868) en wordt hier gemeld

als nieuw voor de Belgische fauna. Er wordt een beschrijving van de verschillen

in uiterhjk en genitaliën gegeven tussen C. grunertiana en C. pactolana (Zeiler,

1840).

Beschrijving
Imago: Spanwijdte 12,5-16,0 mm. De vrouwtjes zijn over het algemeen iets

groter dan de mannetjes. De kop, nek, thorax en de tegulae zijn zwartgrijs. De
voorvleugels zijn eveneens zwartgrijs van kleur, behalve enkele onregelmatige

geel-witte dwarslijnen in het midden van de vleugel. In het distale gedeelte van

de vleugel zijn de schubben lichtgeel getipt zodat een fijn, gespikkeld patroon

aanwezig is. Vanuit de costa lopen violet-achtige, metaalkleurige, schuine

lijntjes in de richting van de buitenrand. Er zijn enkele witte haakjes aan de costa

aanwezig. In de ocellus bevinden zich 3-5 zwarte streepjes. De cilia zijn

donkergrijs met een zwarte, basale lijn. De achtervleugel is donkergrijsbruin van

kleur, de cilia zijn lichter gekleurd met een donkere subbasale lijn. Op de

onderzijde van de achtervleugel is geen lichtgele vlek aanwezig.

Mannelijke genitalia: Cucullus min of meer bolvormig, ventraal afgerond,

aedeagus kort, recht en met 23-29 cornuti.

Vrouwelijke genitalia: lamellae ante- en postvaginalis donker, gepuncteerd

en gesclerotiseerd, colliculum een donker tubevormige structuur die aan de

onderzijde bolvormig verbreed is.
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Figuur 1: Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868), Belgium, Prov. Antwerpen, Deurne, 27.IX.2003, leg.

J. & W. De Prins, det. F. Groenen, genitaalpreparaat FGlOlócj', coll. J. en W. De Prins (Foto: Jurate

De Prins)

Cydia grunertiana is moeilijk van C. pactolana te onderscheiden. In

uiterlijke kenmerken verschilt C. grunertiana in de meer zwartgrijze kleur en

compactere vorm van C. pactolana. Aan de onderzijde van de achtervleugel is

bij C. pactolana een lichtere vlek aanwezig die bij C. grunertiana ontbreekt.

Voor een zekere determinatie is genitaalonderzoek noodzakelijk. De mannelijke

genitaliën verschillen als volgt: de cucullus van grunertiana is ventraal

bolvormig afgerond, in pactolana is de cucullus ventraal hoekig verlengd. De
aedeagus is in pactolana 1/5 tot 1/6 langer dan in grunertiana en heeft 23-35

comuti. De vrouwelijke genitaliën zijn niet met zekerheid van elkaar te

onderscheiden. In Falck & Karsholt (1993) zijn de mannelijke en de vrouwelijke

genitaliën afgebeeld. Verder verschillen de voedselplanten van deze twee

soorten. De rups van C. grunertiana leeft onder de schors van Larix sp. terwijl

de rups van C. pactolana gangen vreet onder de schors van Picea sp.

Biologie
Het vrouwtje legt de eieren op de stammen van 15-30 jaar oude Larix sp. De

rups leeft onder de schors en overwintert in een jong stadium. De verpopping

vindt plaats in mei in de vraatgang. De vlinder vliegt, volgens de literatuur, van

mei tot juli. De uitzonderlijk warme zomer van 2003 is mogelijk de oorzaak van

de late vangst van de mot.
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Verspreiding
Falck & Karsholt (1993) vermelden C. grunertiana uit de volgende landen:

Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Polen, Duitsland, Slowakije en Zwitserland.

Razowski (2003) geeft als verspreiding Centraal-Europa, Denemarken en

Zwitserland. In Karsholt & Razowski (1996) wordt de soort, behalve uit de

genoemde landen, ook nog uit Zweden gemeld. De melding uit Zweden hebben

wij niet kunnen terugvinden in de literatuur.

Nomenclatuur
In het verleden is C. grunertiana herhaaldelijk gesynonimiseerd met C.

pactolana. Falck & Karsholt (1993) geven een overzicht van de veranderingen

in de status van C. grunertiana. In dit artikel wordt C. grunertiana
,
nadat

Obraztsov (1959) C. grunertiana gesynonimiseerd had met C. pactolana , weer

als een aparte soort behandeld.
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Deze publicatie bevat de eerste, allesomvattende biodiversiteitsstudie van België. Deze studie is

gebaseerd op soort-niveau. Er is minder of zelfs helemaal geen aandacht besteed aan de genetische

biodiversiteit of de diversiteit die te maken heeft met land- en tuinbouw. Tot nog toe zijn ongeveer

36.300 soorten mirco-organismen, fungi, planten en dieren vastgesteld in België, maar de totale

soortenrijkdom wordt geschat op 55.000. Er is dus nog heel wat werk te verzetten.

De huidige kennis van de biodiversiteit in België is duidelijk uit evenwicht. Goed bestudeerde

groepen, zoals bloeiende planten, loopkevers, dagvlinders, libellen en zoogdieren, omvatten slechts

4% van het totale soortenaantal. Een dringende studie van de overige 96% dringt zich dus op wil men
de huidige natuurbeschermingsmaatregelen optimaliseren en verfijnen.

Het boek begint met een algemene inleiding over het begrip biodiversiteit en karakterisering van

het land België. Andere hoofdstukken bevatten info over de botanische en zoölogische biodiversiteit.

Interessant in dit laatste hoofdstuk is de "Synopsis of the Belgian fauna" waarin tot op ordemiveau

alle dierengroepen worden besproken, waaronder dus ook de insecten. Verder komen aan bod: de

verschillende ecosystemen en de biodiversiteit van de afzonderlijke landsdelen en de Noordzee. Elk

hoofstuk bevat een beknopte literatuurlijst.

Het boek is op redelijk dun, gerecycleerd papier gedrukt, maar toch stevig ingebonden zodat het

lange tijd zal kunnen meegaan als naslagwerk. Het is ook vooral een basis van waaruit zal verder

gewerkt kunnen worden aan de afzonderlijke plant- en diergroepen, en aan het opstellen van zinvolle

maatregelen die de biodiversiteit in dit toch wel overbevolkte land kunnen handhaven, en in sommige

gevallen verbeteren.
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